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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา จิตวิทยาเพือ่การบริหารทุนมนุษย ์

สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2  ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 

จป832  จิตวิทยาเพือ่การบริหารทุนมนุษย ์ 

AP832 Psychology for Human Capital Management  

2. จ านวนหน่วยกิต 

 บรรยาย – ปฏบิัติ  3(2-2-5) 

 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ รายวิชาเอกบังคับ แขนงวชิาจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ 

 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

4.1 อาจารย์ ดร.ก่อเกยีรติ์   มหาวีรชาติกุล (ผู้รับผดิชอบรายวิชา) 

4.2 ผศ.ดร.ศรัณย์  พิมพ์ทอง  

4.3 ผศ.ดร.พลเทพ พูนพล 

4.4 ผศ.ดร.สดุารัตน์ ตันติวิวัทน์ 

4.5 Assistant Prof. Dr.Kanu Priya Mohan 

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน :  

ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 1 

 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) ไม่มี 

 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) ไม่มี 

 

8. สถานทีเ่รียน Microsoft Teams 

 

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 10 มกราคม 2565 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทุนมนุษย์ในองค์การ  

(ELO1) 

 1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการบริหารทุนมนุษย์ใน

องค์การ (ELO3, ELO4) 

1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆ และจัดท าโครงการจัดการทุนมนุษย์ใน

องค์การโดยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางจิตวิทยาในการวิเคราะห์และเสนอแนวทางการจัดการทุนมนุษย์ใน

องค์การได้อย่างเหมาะสม  (ELO1, ELO3, ELO4) 

1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารผลงานที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทุน

มนุษย์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจน (ELO4, อตัลักษณ ์มศว) 

1.5 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT)และทักษะ

ภาษาองักฤษในการแสวงหาความรู้ เกี่ยวกบัจิตวิทยาการบริหารทุนมนุษย์ในองค์การ (อตัลักษณ ์มศว) 

1.6 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปฏบิัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการปฏบิัติงานเพ่ือการบริหารทุน

มนุษย์ในองค์การ (ELO4, อตัลักษณ ์มศว) 

 

2. เพือ่ใหน้ิสิตมีความรูเ้กีย่วกบักลยุทธร์ะดบัหนา้ที่วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

 จากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา จป 832  จิตวิทยาเพ่ือการบริหารทุนมนุษย์ (มคอ.5)    

ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 นั้น เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินรายวิชาโดยการให้นิสิตสะท้อนผลการ

เรียนรู้ ภายหลังเรียนพบว่า นิสิตมีความพึงพอใจที่ได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ

บริหารงานทรัพยากรมนุษย์จากมุมมองของนักจิตวิทยาร่วมกัน แต่ต้องการให้คณาจารย์ใช้เคร่ืองมือ

สนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลายในการเรียนการสอน ในการนี้ทางคณะผู้สอนจึงได้พิจารณาใช้เคร่ืองมือ

และวิธกีารในการจัดการเรียนการสอนแบบ Online active learning มากขึ้น เช่น Role-Playing, Think-

Pair-Share หรือ Game based learning นอกจากนี้ จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ามาบรรยายเร่ือง

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสถานการณ์โควิด-19 เพ่ือให้

เกดิแลกเปล่ียนการเรียนรู้ประสบการณก์บันิสติในชั้นเรียน 

  

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ประยุกต์แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือการบริหารทุนมนุษย์ การวางแผนด้านบุคลากร การสรร

หา การรักษา และการพัฒนาบุคลากรขององค์การ ความส าคัญและหลักการประเมินเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ

และผลการปฏบิัติงานของบุคลากร ภาวะผู้น าเพ่ือการบริหารทุนมนุษย์ 
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2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา (145 ชัว่โมง) 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏบิัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

30 

(15 คร้ัง x 2 ช่ัวโมง) 

ตามความต้องการ

เฉพาะกลุ่ม 

30 

(15 คร้ัง x 2 ช่ัวโมง) 

75 

(15 คร้ัง x 5 ช่ัวโมง) 

 

3. ความรบัผิดชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง   

รายวิชา 

ดา้นที่ 1 

คุณธรรมและจริยธรรม 

ดา้นที่ 2 

ความรู ้

ดา้นที่ 3 

ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นที่ 4 

ทกัษะ

ความสมั

พนัธ์

ระหว่าง

บุคคล

และความ

รบัผิดชอ

บ 

ดา้นที่ 5 

การวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสือ่สารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 

จป 831 

จิตวิทยาเพ่ือการ

บริหารทุนมนุษย์ 

● ● ○ ● ● ● ●  ● ● ● ○ ○ ●  ● ○ ○ ○ 

 

4. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ โดยการเข้าพบซ่ึงให้ติดต่อนัดหมายอาจารย์ล่วงหน้าทางโทรศัพท์ หรือ

ปรึกษาผ่านทางอเีมล์ หรือช่องทางติดต่อออนไลน์ 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนิสิต 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

1. แสดงออกถงึความซ่ือสตัย์ มี 

วินัยในตนเอง 

2. ปฏบิัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

จิตวิทยาที่เป็นสากล และสมาคม 

จิตวิทยาในประเทศไทย 

3. สามารถจัดการปัญหาทาง 

จริยธรรมหรือจรรยาบรรณทาง 

วิชาการและทางการวิจัย 

4. สามารถวิพากษ์และริเร่ิมให้เหน็ 

 ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีในเร่ือง

จรรยาบรรณ ความซื่ อสัตย์ มี

วินัยในตนเอง 

 มีการสอดแทรกเน้ือหาทางด้าน

คุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์ 

และจรรยาบรรณในทุกรายวิชา

ของหลักสตูร 

 ผู้สอนจัดให้มีการอภิปรายกลุ่ม 

 พิ จ า รณ าจ าก ก า ร ป ร ะ เมิ น

คุณธรรมจริยธรรมด้วยตนเอง

ของนิสติ และคณาจารย์ผู้สอน 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

ถึงข้อบกพร่องของจรรยาบรรณ 

แห่งวิชาชีพ 

แล ะ เป็ น ผู้ น า ใน ก ารด า เนิ น

กิจกรรมเพ่ือลดความขัดแย้งทาง

ความคิด ด้ าน  จริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

2. ความรู ้

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

1. มีความเข้าใจในองค์ความรู้ 

ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องกบั 

จิตวิทยาและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. มีความเข้าใจเทคนิคการวิจัย 

การประเมินโปรแกรมทางจิตวิทยา 

การพัฒนาแบบทดสอบ วิธกีาร 

ประเมินที่ก้าวหน้าและทนัสมัย 

3. ออกแบบและสร้างแบบทดสอบ 

หรือโปรแกรมทางจิตวิทยา 

5. ให้การปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ 

ทางจิตวิทยาแก่กลุ่มเป้าหมาย ได้ 

ตรงตามความต้องการ 

- การจัดเตรียมแผนการสอน และ

เนื้อหาสาระไว้อย่างดีล่วงหน้า 

- การเช่ือมโยงข้อมูลใหม่ที่ค้นคว้า 

เพ่ิมเติมให้เข้ากับเน้ือหาที่ จัดไว้ 

และเช่ือมโยงกับความรู้ เดิมของ

นิสิต เพ่ือให้ ง่ายต่อการท าความ

เข้าใจและน ามาใช้ 

- กระตุ้ นความคิดสร้างสรรค์ของ

นิสิตด้วยบรรยากาศการสอนที่เป็น

อิ ส ร ะ  แ ล ะ ส่ ง เส ริ ม ก ารส ร้ า ง

นวัตกรรม ด้วยการช่วยเหลือทาง

ความคิดและสิ่งอ านวยความสะดวก 

- ให้นิสิตมีประสบการณ์ในการให้

การปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ ทาง

จิตวิทยาแก่กลุ่มเป้าหมาย 

พิจารณาจากปริมาณและ 

คุณภาพของการมีส่วนร่วมใน 

ช้ันเรียน การฝึกประสบการณ ์

วิชาชีพรวมถงึรายงานที่ได้รับ 

มอบหมาย ในประเดน็ของ 

ความเข้าใจเนื้อหา ประเดน็ใน 

การวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ 

ของงาน และนวัตกรรมที่ นิสิต

สร้างในการเรียนรายวิชา 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

1. สามารถประยุกต์ความรู้

ทางด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ

วิเคราะห์ประเดน็และปัญหาส าคัญ

ได้อย่างสร้างสรรค์ 

2. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น 

ระบบในการแก้ปัญหา ต่อยอด 

หรือสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ 

3. สามารถประเมินและสงัเคราะห์ 

ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนา 

ความรู้ ความเข้าใจใหม่ ๆ ที่ 

สร้างสรรค์ 

4. บริหารและจัดการ กจิกรรม 

โครงการ และบริการทางจิตวิทยา 

ได้มีประสทิธภิาพ 

- พั ฒ น าค วามคิ ด รวบ ยอด 

รวมทั้งหลักการทางทฤษฎีและ

ก า ร ป ฏิ บั ติ  ก า ร วิ เค ร า ะ ห์

สถานการณ์ และการแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ อย่างเป็นขั้ นตอนตาม

แผนที่วางไว้ 

- ฝึกให้ นิสิตสามารถสะท้อน

กระบวนการคิดของตน เมื่อพบ

กับงานใหม่ๆ  ที่ ท้ าทาย และ

สามารถพัฒนา การจัดการกล

ยุทธ์ในการคิดของตนเมื่ อต้อง

แก้ไขปัญหาในลักษณะต่าง ๆ 

- เปิดโอกาสให้ นิสิตได้แสดง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่

- พิจารณาจากการมีส่วนร่วมใน ชั้น
เรี ย น  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ก า ร 

อภิปรายในชั้นเรียน นาํเสนอ หัวขอ้
ท่ี ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย ก า ร ฝึ ก 

ประสบการณ์วิชาชีพ และ คุณภาพ
ของรายงาน รวมทั้ งมี การประเมิน
ตนเอง  

- พิจารณาจากการร่วมแสดง ความ
คิดเห็นในประเดน็ใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจ 
รวมถึงผลงานทาง วิชาการท่ีเป็น
ก าร พั ฒ น าอ ง ค์  ค ว าม รู้ ใ ห ม่ ๆ 
รวมทั้งมีการ ประเมินตนเอง 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

 

 

 

แตกต่างออกไปเพ่ือเป็นการ

ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ เกิ ด ทั ก ษ ะ ก า ร

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

- ให้นิสิตมีประสบการณ์ในการ

จัดการโครงการ กิจกรรม การ

เป็นที่ปรึกษาแนะน า ช่วยเหลือ 

ทางจิตวิทยาแก่กลุ่มเป้าหมาย 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

1. ตระหนักและมีความเข้าใจถงึความ

แตกต่างระหว่างบุคคล 

วัฒนธรรม 

  ให้นิสิตมีประสบการณ์ในการ
ปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ ทาง

จิตวิทยาแก่กลุ่มเป้าหมาย 

  พิ จารณาจากผลงานของการ

ท างานกลุ่ม ทั้งการน าเสนอและ

รายงานที่ได้รับมอบหมายการฝึก

ประสบการณ์ วิชาชีพโดยการ

ประเมินตนเอง เพ่ือนร่วมช้ัน

เรียน และคณาจารย์ผู้สอน 

 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมิน 

1. สามารถประเมินและวิเคราะห์ 

ข้อมูลเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและ 

เชิงผสมผสาน อนัมีผลท าให้เข้าใจ 

องค์ความรู้หรือประเดน็ปัญหาได้ 

2. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศในการท างานได้อย่างมี 

ประสทิธภิาพ 

3. ถ่ายทอดความรู้ทางจิตวิทยาที่กบั 

บุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้ 

4. สามารถเลือกใช้วิธกีารสื่อสาร 

เพ่ือการปรึกษา แนะน า แก้ปัญหา 

ที่เข้าถงึกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง 

เหมาะสม 

- การจัดการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ

ใน เชิ งก าร วิ เค ราะ ห์ ข้ อ มู ล เชิ ง

ปริมาณและคุณภาพ 

- ให้นิสิตมีโอกาสน าเสนอผลงาน

ในระดับชาติ ระดับอาเซียนและ

นานาชาติเพ่ือการเผยแพร่ผลงาน

วิชาการสู่สงัคม 

- เปิ ด โอกาสและอ านวยความ

สะดวกให้นิสิตเข้าร่วมและริเร่ิม

กิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือสังคม 

โด ยก ารป ระ ยุกต์ แน วคิ ด แล ะ

ผลงานวิจัย ผ่านสื่อประเภทต่างๆ 

 พิจารณาจากคุณภาพของ 

น าเสนอรายงานในการประชุม 

และการผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้ง 

ข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับ 

บริการ และมีการประเมิน 

ตนเอง 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
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สปัดาห์

ที่ 

(วัน เดือน 

ปี) 

หัวข้อ/รายละเอยีด CLO จ านวน 

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการ

เรียนการ

สอน 

สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 

15 ม.ค. 

65 

 

1) แนะน ารายวิชาจิตวิทยาเพ่ือการบริหารทุนมนุษย์ 

2) แนวคิดเบ้ืองต้นเกี่ยวกบัการบริหารทุนมนุษย์   

 

1 4 แนะน า

ประมวล

รายวิชา 

วัตถุประสงค์ 

เนื้อหาการ

เรียน การ

ประเมินผล

ศักยภาพ 

และความ

ต้องการของ

ผู้เรียนก่อน

เรียน 

- มคอ.3 

- แบบทดสอบ

ก่อนเรียน 

ดร.ก่อเกยีรติ์ 

 

2 

24 ม.ค. 

65 

(18:00-

21:00) 

แนวคิด-ทฤษฎีการจัดการ 

และการพัฒนาทุนมนุษย์ 

1 4 บรรยาย 

อธบิาย   

และ

อภิปราย

ร่วมกนั 

- เอกสารอ้างองิ

ที่ก าหนด  

- ฐานข้อมูล

ออนไลน์  

ผศ.ดร.ศรัณย์ 

 

3 

29 ม.ค. 

65 

การวางแผนส าหรับการบริหารทุนมนุษย์ในองค์การ 1, 2 4 บรรยาย 

อธบิาย   

และน าเสนอ

กรณศีึกษา 

หรือประเดน็

ปัญหาการ

วิจัยที่

เช่ือมโยงกบั

แนวคิด

ทฤษฎีทาง

จิตวิทยาเพ่ือ

การบริหาร

ทุนมนุษย์ใน

องค์การ   

- เอกสารอ้างองิ

ที่ก าหนด  

- ฐานข้อมูล

ออนไลน์ – ต ารา 

Asst.Prof.Dr.

Kanu 

 

 

4 

5 ก.พ. 

65 

แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกบัการสรรหาและ

การคัดเลือก ส าหรับการบริหารทุนมนุษย์ในองค์การ 

1,2, 

3 

4 บรรยาย 

อธบิาย   

และน าเสนอ

กรณศีึกษา 

หรือประเดน็

- เอกสารอ้างองิ

ที่ก าหนด  

- ฐานข้อมูล

ออนไลน์  

Asst.Prof.Dr.

Kanu 
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สปัดาห์

ที่ 

(วัน เดือน 

ปี) 

หัวข้อ/รายละเอยีด CLO จ านวน 

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการ

เรียนการ

สอน 

สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

ปัญหาที่

เช่ือมโยงกบั

แนวคิด

ทฤษฎีทาง

จิตวิทยาเพ่ือ

การบริหาร

ทุนมนุษย์ใน

องค์การ 

5 – 6 

12 ก.พ. 

65 

19 ก.พ. 

65 

แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกบัการรักษา ส าหรับ

การบริหารทุนมนุษย์ในองค์การ 

1, 

2, 

3, 4 

8 บรรยาย 

อธบิาย   

และน าเสนอ

กรณศีึกษา 

หรือประเดน็

ปัญหาการ

วิจัยที่

เช่ือมโยงกบั

แนวคิด

ทฤษฎีทาง

จิตวิทยาเพ่ือ

การบริหาร

ทุนมนุษย์ใน

องค์การ 

- เอกสารอ้างองิ

ที่ก าหนด  

- ฐานข้อมูล

ออนไลน์ – ต ารา 

ผศ.ดร.พลเทพ 

7 

26 ก.พ. 

65 

น าเสนอผลการวิเคราะห์และ วิพากย์บทความทาง

วิชาการที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารทุนมนุษย์ (งานเดี่ยว) 

3, 

4, 5 

4 บรรยาย 

อธบิาย   

และ

อภิปราย

ร่วมกนั   

- เอกสารที่

ก าหนด  

 

คณาจารย์ 

8 

5 มี.ค. 

65 

สอบกลางภาค 1,2, 

3 

4 - - ดร.ก่อเกยีรติ์ 

9 

12 มี.ค. 

65 

 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารทุนมนุษย์ 

 

2, 

3,4 

4 ฟังบรรยาย

และ

แลกเปล่ียน

เรียนรู้

ร่วมกบั

วิทยากร 

- วิทยากร: ดร.อดิ

ภัทร ชัยชนะสกุล 

Dr. Adipat 

(Andy) 

Chaichanasakul 

(Tentative) 
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สปัดาห์

ที่ 

(วัน เดือน 

ปี) 

หัวข้อ/รายละเอยีด CLO จ านวน 

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการ

เรียนการ

สอน 

สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

10-11 

 

19 มี.ค. 

65 

26 มี.ค. 

65 

แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกบัหลักการประเมิน

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและผลการปฏบิัติงาน 

 

 

 

1, 

2, 

3, 6 

4 บรรยาย 

อธบิาย   

และน าเสนอ

กรณศีึกษา 

หรือประเดน็

ปัญหาการ

วิจัยที่

เช่ือมโยงกบั

แนวคิด

ทฤษฎีทาง

จิตวิทยาเพ่ือ

การบริหาร

ทุนมนุษย์ใน

องค์การ 

- เอกสารอ้างองิ

ที่ก าหนด  

- ฐานข้อมูล

ออนไลน์ – ต ารา 

ดร. 

ก่อเกยีรติ์ 

12 

2 เม.ย. 

65 

จิตวิทยามนุษยปัจจัย (Human Factor Psychology) 1,2,

3 

4 บรรยาย 

อธบิาย   

และ

อภิปราย

ร่วมกนั   

- เอกสารอ้างองิ

ที่ก าหนด  

- ฐานข้อมูล

ออนไลน์ – ต ารา 

วิทยากร:  

ผศ.ดร.ทศพล 

บุตรมี 

13 

9 เม.ย. 

65 

แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกบัการพัฒนา

บุคลากรในองค์กร 

 

1,2, 

3 

4 บรรยาย 

อธบิาย   

และน าเสนอ

กรณศีึกษา 

หรือประเดน็

ปัญหาการ

วิจัยที่

เช่ือมโยงกบั

แนวคิด

ทฤษฎีทาง

จิตวิทยาเพ่ือ

การบริหาร

ทุนมนุษย์ใน

องค์การ 

- เอกสารอ้างองิ

ที่ก าหนด  

- ฐานข้อมูล

ออนไลน์ – ต ารา 

ผศ.ดร.สดุา

รัตน์ 

 

14 

  23 

เม.ย. 

จรรยาบรรณทางวิชาชีพในการปฏบิัติงานเพ่ือการ

บริหารทุนมนุษย์ในองค์การ 

6 4 บรรยาย 

อธบิาย   

และ

- เอกสารอ้างองิ

ที่ก าหนด  

- ฐานข้อมูล

Asst.Prof.Dr.

Kanu 
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สปัดาห์

ที่ 

(วัน เดือน 

ปี) 

หัวข้อ/รายละเอยีด CLO จ านวน 

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการ

เรียนการ

สอน 

สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

65 อภิปราย

ร่วมกนั 

ออนไลน์  

15-16 

30 

เม.ย. 

65 

7 พ.ค. 

65 

น าเสนอกรณศีึกษา (งานเดี่ยว) 3, 

4, 5 

8 ศึกษา

ค้นคว้าด้วย

ตนเอง และ

จัดท า

โครงการฯ 

- คณาจารย์ 

17 

14 พ.ค. 

65 

สอบปลายภาค 1,2, 

3 

4 - - ดร.ก่อเกยีรติ์ 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม 
ผลการ 

เรียนรู ้

ELO 
วิธีการประเมิน 

สดัส่วนของ 

การประเมินผล 

1) ภาคบรรยาย 2) ความรู้ 

3) ทกัษะทางปัญญา 

1, 3 การสอบบรรยายกลางภาค 20% 

2) ภาคบรรยาย 2) ความรู้ 

3) ทกัษะทางปัญญา 

1, 3 การสอบบรรยายปลายภาค 20% 

3) การมีส่วนร่วมใน

ช้ันเรียน และ

กจิกรรมในช้ันเรียน 

1) คุณธรรมจริยธรรม 

2) ความรู้   

3) ทกัษะทางปัญญา 

4) ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

1, 2, 3  การเข้าช้ันเรียน และการมีส่วน

ร่วมในช้ันเรียน  

 การท ากจิกรรมในช้ันเรียน 

10% 

 

10% 

4) กจิกรรม

รายบุคคล 

1) คุณธรรมจริยธรรม 

2) ความรู้ 

3) ทกัษะทางปัญญา 

4) ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5) ทกัษะการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1, 2 ผลการวิเคราะห์และวิพากษ์

บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

กบัการบริหารทุนมนุษย์ 

20% 

5) กจิกรรม

รายบุคคล 

1) คุณธรรมจริยธรรม 

2) ความรู้ 

3) ทกัษะทางปัญญา 

1, 2, 3, 4 เนื้อหาและการน าเสนอ

กรณศีึกษารูปแบบการจัดการทุน

มนุษย์ในองค์การ  

20% 
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กิจกรรม 
ผลการ 

เรียนรู ้

ELO 
วิธีการประเมิน 

สดัส่วนของ 

การประเมินผล 

4) ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5) ทกัษะการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

Becker, Gary S. (1993). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis. Chicago: 

University Of Chicago Press. 

Mathis, Robert L. ; & Jackson, John H. (2011). Human Resource Managmenet. OH: Sourth-

Westen Cengage Learining.  

Cascio, Wayne F. ; & Aguins, Herman.  (2011).  Applied psychology in human resource 

management. NJ : Prentice Hall. 

ชูชัย  สมิทธไิกร. (2554). จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 

รัตติกรณ์ จงวิศาล. (2560). จิตวิทยาองคก์าร (ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY). พิมพ์คร้ังที่ 

4. กรงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

บุญทนั  ดอกไธสง.  (2551).  การจัดการทุนมนุษย.์ กรุงเทพฯ : พิมพ์ตะวัน. 

พิชิต  เทพวรรณ์.  (2554).  การจัดการทรพัยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ ์: แนวคิดและกลยุทธเ์พือ่ความ
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของรายวิชา 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

 ผู้สอนประเมินประสทิธิผลของรายวิชาจากการเปรียบเทยีบศักยภาพของนิสิตก่อนเรียน ระหว่าง

เรียน และหลังเรียนด้วยแบบประเมินศักยภาพ รายงานเดี่ยว และโครงการที่มอบหมายในรายวิชา 
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2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

 ผู้สอนประเมินการสอนโดยใช้แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับการเรียนการสอน (แบบ มศว 

ปค.003) และใช้การสมัภาษณนิ์สติเป็นรายบุคคลเกี่ยวกบัความพึงพอใจ และความต้องการของรายวิชา 

3. การปรบัปรุงการสอน 

 มีการส ารวจความต้องการในเนื้ อหา กิจกรรม และรูปแบบการเรียนรู้  และท าการปรับปรุงให้

สอดคล้องกบัความตัองการของผู้เรียน 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

 พิจารณาจากการประเมินผลการเรียนรู้ ในการท างานที่ได้รับมอบหมายเพ่ือดูพัฒนาการใน        

การเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและกลุ่มในระยะเวลาที่แตกต่างกนั 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

 พิจารณาจากผลการเรียนของนิสติ การประเมินการสอนและข้อคิดเหน็จากคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรในแต่ละภาคการศึกษาเพ่ือใว้ในการวางแผนปรับปรงุประสทิธผิลของรายวิชา 

 

แนวทางการวิพากษบ์ทความทางวิชาการ 

ให้นิสิตเลือกบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง ตามแผนการ

เรียนการสอน ซ่ึงเกณฑก์ารเลือกบทความ ให้นิสติพิจารณาในสิ่งต่อไปนี้  

1. การเลือกบทความวิชาการ เป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นบทความที่มีการอ้างอิงทางวิชาการ 

จากฐานข้อมูลที่น่าเช่ือถอื ระยะเวลาไม่เกนิ 5 ปี 

2. สังเขปเน้ือหา กรอบหรือโครงสร้างต้องสัมพันธ์กับหัวเร่ืองที่เรียน และมีความเด่นชัดในองค์

ความรู้ของจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ   

3. ล าดับขั้นตอนของเนื้ อหา มีความต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน เช่น ช่วงของเวลา (อดีต 

ปัจจุบัน อนาคต) และช่วงของวัยต่างๆ เป็นต้น 

ส่วนแนวทางการวิเคราะห์บทความ ให้นิสติเขียนสรุปสาระส าคัญของบทความ 1-3 หน้ากระดาษ 

ด้วยภาษา (ทางการ) ของนิสติเอง จากนั้น พร้อมด าเนินการวิเคราะห์และวิพากษ์สาระของเน้ือหา ดังนี้  

1.  ความถูกต้องตามหลักการที่อ้าง เช่น แนวคิดทฤษฎทีี่น ามาใช้ 

2. ความทนัสมัยของเน้ือหา เช่น ในเน้ือหามีการอ้างองิที่ใกล้เคียงกบัปัจจุบัน หรือเป็นแนวคิดที่

เป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน และได้อ้างองิแหล่งที่มาของข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพียงใด 

3. เป็นเน้ือหาที่กระตุ้นให้ผู้อ่านเกดิความคิด (ความเหน็ร่วมหรือโต้แย้ง) เพียงใด 

4. ภาษาที่เขยีนสละสลวยหรือไม่ กลมกลืน สื่อความเข้าใจได้ชัดเจนเพียงใด 

5. มีการสรุปประเดน็ส าคัญอย่างเป็นขั้นตอนหรือไม่ 

6. ให้ข้อเสนอแนะในเชิงของการน าไปปฏิบัติ หรือการวิจัย หรือเพ่ือสร้างองค์ความรู้ ใหม่ และ

แก้ไขปรับปรงุอย่างมีหลักวิชาการหรือไม่ เพียงใด 

7. บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงมีหรือไม่ ถ้ามี การอ้างอิงถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ทันสมัย

เพียงใด 



มคอ. 3 

บณัฑิตวิทยาลยั    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 14 

 

8. แสดงความเหน็ต่อบทความในประเดน็ต่างๆ ทั้งการโต้แย้งหรือเหน็ด้วย อย่างมีหลักการทาง

วิชาการ 

 

แนวทางการด าเนนิงานกรณีศึกษารูปแบบการบริหารทุนมนุษยใ์นองคก์าร 

 ให้นิสติเลือกองค์กรใดองค์กรหน่ึง (อาจเป็นหน่วยงานที่นิสติท างานอยู่กไ็ด้) มาเป็นกรณศีึกษา 

ส าหรับงานน้ี 1 องค์กร  

1. เลือกแนวทางการบริหารทุนมนุษย์ตามแผนการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 กระบวนการ 

2. ด าเนินการอภิปรายแนวทางการด าเนินงานส าหรับกระบวนการน้ันที่องค์กรใช้อยู่ในปัจจุบัน 

จากนั้นตั้งข้อสงัเกต ถึงจุดดี จุดด้อย อย่างมีหลักการ ในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องค์การ โดยแสดงแนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3. น าเสนอ ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนา หรือเสริมกระบวนการดังกล่าวให้มีประสทิธภิาพ

ย่ิงขึ้น ในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โดยแสดงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องประกอบการอภิปราย 

 

 


